Záznam zo zasadnutia výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska
Miesto a dátum konania: Správa NAPANT, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
26.júna 2019
Prítomní: Harťanský, Škorvánková, Javorský, Marko, Mezei,
Zasadnutie výboru ASCHÚS sa riadilo programom:
1. Príprava jesenného slovensko-českého stretnutia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa bude konať 8. až
10. novebra 2019, alebo 15.-16. novembra 2019 v lokalite Vršatec, respektíve Kohútka. Presný
termín, ako aj miesto stretnutia budú určené do konca mesiaca august 2019.
Pozvánka s programom a finančnou kalkuláciou bude rozoslaná do konca mesiaca august 2019. Toto
stretnutie nebude spájané so školením. Preto účasť naň bude prednostne určená pre členov ASCHÚS.
Samozrejme, účasť strážcov – nečlenov bude vítaná, ale v prípade naplnenia kapacity budú
uprednostnení členovia ASCHÚS.
Termín: do konca augusta
Zodpovední: Harťanský, Zvěřina
2. Účasť na stretnutí AS ČR – česká asociácia organizuje stretnutie v termíne 4.-6.10.2019 v CHKO
Jeseníky s tým, že príchod je možný už deň predtým, čiže 3.10. Zatiaľ bližšie propozície ako presné
miesto, ceny za ubytovanie a stravu nie sú známe. Počet účastníkov delegácie ASCHÚS je závislý od
rokovania s GR ŠOP SR, ohľadom podpory, ktoré zatiaľ neprebehlo, alebo od počtu áut ktoré
zoženieme. Účasť našich delegátov nie je obmedzená.
Úloha: rokovať o možnej podpore so strany ŠOP SR
informovať členov o organizovaní stretnutia AS ČR e-mailom.
Termín: júl 2019
Zodpovedný: Harťanský
3. Rôzne
a) Harťanský informoval o stave, v akom je novelizácia zákona o ochrane prírody. Informoval aj
o zmenách, ktoré v prípade prijatia tejto novely sa budú týkať organizácie a riadenia stráže
prírody.
b) Harťanský informoval, že sa nepodarilo rokovať s vedením ŠOP SR o menovaní koordinátorov
stráže prírody na jednotlivých správach VCHÚ, ako ani o iných veciach, ktoré mal za úlohu a to
pre pracovnú zaneprázdnenosť GR ŠOP SR.
Prezident ASCHÚS sa bude o rokovanie s GR ŠOP SR pokúšať v čo najkratšom termíne.
Termín: okamžite
Zodpovedný: Harťanský
c) A. Mezei urgoval riešenie nového správcu webu asociácie s tým že treba urgovať M. Zvěřinu,
aby od neho prevzal tieto povinnosti tak, ako bolo dohodnuté.
d) Harťanský informoval o skutočnosti, že v mene ASCHÚS zaslal na Ministerstvo vnútra SR
doklady potrebné pre elektronické preregistrovanie našej organizácie. Toto preregistrovanie nám
uľahčí v budúcnosti napr. registráciu na poberanie 2% z dane alebo iné potrebné úkony.
e) R. Javorský informoval o tom, že sa zúčastní jesenného kongresu IRF v Nepále a požiadal
o čiastočnú finančnú pomoc ASCHÚS. Konkrétne preplatenie účastníckeho poplatku vo výške
250,- €. O podpore bude rozhodnuté na základe informácií o získaných financiách z 2%.

Zapísal : Harťanský
B. Bystrica 26.6.2019

